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O Projeto Diretrizes, iniciativa conjunta da Associação Médica Brasileira e Conselho Federal
de Medicina, tem por objetivo conciliar informações da área médica a fim de padronizar
condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de decisão do médico. As informações contidas
neste projeto devem ser submetidas à avaliação e à crítica do médico, responsável pela conduta
a ser seguida, frente à realidade e ao estado clínico de cada paciente.
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MÉTODO DE COLETA DE EVIDÊNCIAS:
Os dados que serviram de base para a elaboração desta diretriz foram
obtidos através da revisão da literatura; publicações na busca de referências bibliográficas realizada nas bases de dados MEDLINE E LILACS (19802004); livros–texto; artigos publicados em periódicos e discussão entre médicos
especialistas em Medicina de Tráfego.
GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA:
A: Estudos experimentais e observacionais de melhor consistência.
B: Estudos experimentais e observacionais de menor consistência.
C: Relatos de casos (estudos não controlados).
D: Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos,
estudos fisiológicos ou modelos animais.
OBJETIVOS:
Avaliar o risco dos portadores de diabetes se envolverem em acidentes
de trânsito, identificar os fatores associados ao diabetes que possam
potencialmente afetar a segurança ao dirigir e definir uma orientação de
como devem ser avaliadas e orientadas as pessoas portadoras de diabetes
que pretendam se habilitar como motoristas de veículos automotores ou
renovar a sua carteira nacional de habilitação.
CONFLITO DE INTERESSE:
Nenhum conflito de interesse declarado.
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INTRODUÇÃO
Acredita-se que pessoas portadoras de diabetes, especialmente aquelas que fazem uso de insulina, apresentam maior
risco de acidentes quando na condução de veículos. Considerando esta possibilidade, muitos países estabelecem restrições
legais para habilitar ou renovar a permissão para dirigir destas
pessoas. No Brasil, a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito que dispõe sobre a realização dos exames de aptidão física
e mental para condutores de veículos automotores não estabelece regras para a habilitação de pessoas portadoras de diabetes, deixando aos peritos examinadores a incumbência, a seu
critério e responsabilidade, de decidir pela concessão ou não da
habilitação para a direção de veículos automotores.
Levando-se em conta que o Brasil apresenta, na população
adulta, prevalência de diabetes mellitus de 7,6% e que o número de pessoas portadoras de diabetes que faz uso de insulina
vem aumentando, muitos condutores ou candidatos a condutores de veículos automotores nesta condição se submeterão ao
exame de aptidão física e mental, tornando necessária uma
diretriz orientadora, a qual delinearemos no decorrer deste
texto1(B).
RISCO

DE MOTORISTAS

PORTADORES DE DIABETES SE

ENVOLVEREM EM ACIDENTES DE TRÂNSITO

Estudos epidemiológicos que investigam a correlação entre
diabetes e acidentes de trânsito têm mostrado resultados
conflitantes (Tabela 1):
• Há relatos que mostram aumento significativo na freqüência de acidentes envolvendo motoristas diabéticos2(D);
• Há trabalhos que concluem por aumento discreto do
risco destes acidentes3(B);
• Há trabalhos que só comprovam aumento de freqüência
(cinco vezes mais) para motoristas do sexo feminino4(B);
• Outros não estabelecem nenhuma correlação5(B);
• E outros, ainda apontam diminuição na freqüência de
acidentes quando se leva em conta a participação de condutores portadores de diabetes6(B).
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Tabela 1
Freqüência de acidentes de trânsito com motoristas diabéticos
Acidentes de tráfego

Diabéticos

Controle

Waller, 1965 (B) (nº de acidentes por 1.000.000
milhas percorridas)

15,5

11,0

Crancer, 19688(B) (nº de acidentes por
100 motoristas / 6 anos)

31,4

26,5

Ysander,19706(B) (nº de acidentes em dez anos)

3,7

6,4

14,71
13,56

10,29
3,39

7,9

7,8

1,32

1,00

Dionne, 1995 (B) (risco relativo de acidentes
de caminhoneiros)

5,0

2,4

Mathiesen, 199711(B) (nº de acidentes por
1.000 pessoas/ano)

0,7

5,5

291,2

148,4

19

8

7

Songer, 19884(B) (nº de acidentes/100 motoristas)
- sexo masculino
- sexo feminino
Stevens, 19899(B) (nº de acidentes por 1.500.00 km)
3

Hansotia, 1991 (B) (proporção de acidentes)
10

Kennedy, 200212(B) (nº de acidentes por
100.000 pessoas/ano)
Cox, 200313(B) (% de motoristas diabéticos
envolvidos em acidentes em dois anos)

Embora se comprove ocorrência de
hipoglicemia grave em motoristas diabéticos
por ocasião da condução de veículos, há
controvérsias quanto ao risco destes motoristas causarem mais acidentes graves que condutores “não diabéticos”12(B).
Motoristas com diabetes tipo 1 relatam
significativamente mais acidentes, infrações de
trânsito e episódios de hipoglicemia na direção de um veículo, quando comparados com
motoristas diabéticos tipo 2 ou quando comparados com grupo controle. Motoristas com
diabetes tipo 2 têm índices de acidentes similares aos de motoristas não diabéticos e o uso
de insulina ou de antidiabéticos orais parece

4

não influir na ocorrência de acidentes de
trânsito13(B).
Motoristas com história prévia de
hipoglicemias graves nos últimos 12 meses se
envolvem em acidentes automobilísticos
mais freqüentemente que pessoas que não apresentaram estes eventos14(B).
Estudando as condições de saúde de
um grupo de pessoas com idade superior a
65 anos que se acidentaram e sofreram
lesões em acidentes de tráfego encontrou-se
maior proporção de motoristas com diabetes, particularmente os tratados com
insulina 15(B).
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Estudos epidemiológicos que consideraram
distâncias percorridas relatam baixa ocorrência
de acidentes envolvendo motoristas com diagnóstico de diabetes9(B).
Há referências de maior número de admissões hospitalares por acidentes entre motoristas
jovens, com diabetes e do sexo masculino.
Entretanto, pessoas com diabetes podem ser
hospitalizadas mais freqüentemente do que as
que não têm diabetes, quando submetidas a
traumas similares16(B).
O diabetes não está entre as causas mais
freqüentes de acidentes provocados por motoristas que dirigem desacompanhados17(B).
IDENTIFICAÇÃO

DOS FATORES DE RISCO

Na evolução crônica do diabetes poderão
representar fatores de risco para a direção
veicular:
• Retinopatia diabética
É uma das principais causas de cegueira
adquirida e uma complicação crônica freqüente
em indivíduos com diabetes. A acuidade visual
central pode estar preservada temporariamente
e ser perdida abruptamente nos dois olhos. Apesar de diversos trabalhos associarem diabetes e
risco de acidentes, não há estudos suficientes
que correlacionem a doença ocular diabética
como causa do acidente18(D);
• Neuropatia diabética
Desenvolve-se em graus variáveis de intensidade, em considerável proporção dos indivíduos com diabetes, especialmente naqueles com
maior duração da doença e mau controle metabólico. A neuropatia pode se manifestar de
várias formas: polineuropatia sensitiva, motora,
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ou autonômica, mononeuropatia e mononeuropatia múltipla. A neuropatia diabética está
associada com aumento do risco de acidentes
de trânsito, porém não de modo significativo5(B). O “pé diabético” é uma importante manifestação da neuropatia, podendo resultar em amputação de membro inferior e à
necessidade de adaptação veicular para esses
condutores19(B).
• Doença arterial coronária e cerebrovascular
Análises de meta-regressão demonstram que
portadores de diabetes tipo 2 têm duas a quatro
vezes maior risco de doença cardiovascular,
quando comparados com não diabéticos20(A).
A incidência de mortalidade por doença
cardiovascular é significativamente maior na
presença de diabetes. Tem sido relatada a ocorrência de morte, como conseqüência de doença
cardíaca isquêmica ou doença cerebrovascular,
durante o ato de dirigir automóveis, caminhões
e ônibus21(C);
• Insuficiência arterial periférica
Indivíduos com mau controle metabólico
do diabetes podem evoluir para insuficiência
arterial de membros inferiores, que, dependendo da gravidade, podem necessitar amputação,
e veículos especialmente adaptados22(D);
• Hipoglicemia
O maior risco para a segurança do tráfego,
representado pelos motoristas portadores de
diabetes, advém da possibilidade da ocorrência
de hipoglicemia, moderada ou grave, nos usuários de insulina ou secretagogos de insulina. A
hipoglicemia pode provocar desde taquicardia,
tremores, aumento da agressividade, sudorese,
náuseas, tonturas e falhas de atenção até
obnubilação visual e síncope. Caso não corrigida,
pode evoluir para sintomas relacionados com o
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sistema nervoso central: inquietação, incoordenação, desorientação e diplopias, progredindo até convulsões, coma e morte. Estes sintomas poderiam interferir no ato de conduzir
veículos 23(C). Entretanto, mesmo que a
hipoglicemia seja um genuíno fator de risco,
uma proporção relativamente pequena de episódios de hipoglicemia durante o ato de dirigir
poderá resultar em acidente de trânsito e uma
proporção extremamente pequena de todos os
acidentes de trânsito poderá ser atribuída
à hipoglicemia em motoristas com diabetes
tratados com insulina24(B).
Indivíduos idosos têm menos percepção
de hipoglicemia do que os jovens25(B).
Em estudo realizado em crianças e adolescentes, verificou-se que a hiperglicemia, bem
como o decréscimo rápido da glicemia para
um estado normoglicêmico, não altera significativamente as funções cognitivas26(B).
PREJUÍZO

NO DESEMPENHO DO CONDUTOR

• O tempo decorrido entre a percepção dos
sintomas e a necessidade de correção pode
ser muito curto, devendo os motoristas
iniciar imediatamente o tratamento quando suspeitarem de hipoglicemia29(B).
Portadores de diabetes tipo 1 podem não
avaliar corretamente quando seus níveis
glicêmicos estão suficientemente baixos para
propiciar uma direção veicular insegura,
dirigindo grande parte do tempo nessa
condição30(B).
Estabelecer valores de glicemia abaixo dos
quais não seria aconselhável a prática da direção veicular é medida recomendável31(D). Cerca de 40% a 50% dos pacientes não são capazes de reconhecer hipoglicemias leves e aproximadamente 20% acreditam que podem dirigir
um veículo com segurança, ainda que percebam
essa condição. Cerca de 10% julgam-se aptos a
dirigir com glicemia de 40mg/dl, o que sugere
que eles não conseguem perceber a exata dimensão do risco de dirigir em tais condições32(B).

DECORRENTE DA HIPOGLICEMIA

Estudos realizados em simuladores com
voluntários portadores de diabetes tipo 1
demonstraram que:
• Hipoglicemias moderadas alteraram, de
forma importante, a capacidade de dirigir
em 35% das pessoas estudadas (desvios de
direção, guinadas, saídas da pista, excesso
de velocidade, condução lenta, freadas e
acelerações)27(B);
• Prejuízos na direção veicular, como ultrapassagem de faixas contínuas, acelerações e
freadas indevidas, já são observados mesmo
com hipoglicemias leves. Apenas 1/3 destes
indivíduos trataram sua hipoglicemia ou
pararam de dirigir28(B);
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Recomenda-se a realização de treinamento
específico a todos os indivíduos com diabetes
para que aprendam a reconhecer, de forma precoce, os sintomas de hipoglicemia, como tratála e como preveni-la33(D). Trabalho prospectivo
de cinco anos mostra redução do número de
acidentes em grupo de indivíduos com diabetes
submetidos a um programa de aprendizagem
sobre hipoglicemia, quando comparados com
grupo controle, formado por portadores de diabetes que não realizaram este programa34(B).
Menos de 50% dos motoristas com diabetes mantêm alimentos ricos em carboidratos de
forma permanente, em local de fácil acesso no
veículo35(C).
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A ocorrência de hipoglicemia na direção de
um veículo é um evento raro e sua ocorrência
é significativamente influenciada pelo tipo de
diabetes e pelo tipo do tratamento36(C).

diabetes tipo 1 e entre meia-noite e 8h00 horas
ocorrem 43% de todos os episódios39(A). Dessa
forma, a possibilidade de ocorrência de
hipoglicemia grave na direção de um veículo,
durante o dia, poderia ser estimada em metade
da incidência total reportada (aproximadamente 0,15 episódios por pessoa-ano).

A incidência de hipoglicemia grave (perda
da consciência, requerendo assistência de outra
pessoa), em estudo de coorte, foi estimada em
aproximadamente 0,31 episódios por pessoa-ano
para portadores de diabetes tipo 1 e 0,18 episódios por pessoa-ano para portadores de diabetes
tipo 2 tratados com insulina37(B).

Deve ser salientado que a ocorrência de
hipoglicemia tende a ser mais freqüente por
ocasião do início do tratamento com insulina
ou sulfoniluréia, após modificação de esquema
terapêutico ou aumento da dose de insulina,
ou pelo desenvolvimento de insuficiência
renal40(B).

RISCO

DE HIPOGLICEMIA POR OCASIÃO DA

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS

Alguns estudos apresentam resultados mostrando que os episódios de hipoglicemia grave
não são muito freqüentes nesses indivíduos,
mesmo quando sob tratamento intensivo
(Tabela 2). Quando se considera o uso de
sulfoniluréias, o risco anual de hipoglicemia
compromete 1,8% dos usuários, atingindo 2%
em pessoas com mais de 65 anos; na maioria
dos estudos publicados, a glibenclamida é o
hipoglicemiante oral que proporciona maior
risco38(B).
Cerca de 55% das hipoglicemias graves
ocorrem durante o sono em pessoas com

AVALIAÇÃO

CASO A CASO

A avaliação de condutores de veículos
automotores portadores de diabetes, e em especial os de tipo 1, merece um cuidado acurado
do médico perito examinador, uma vez que as
complicações associadas podem trazer risco para
a direção veicular e a possibilidade do evento
“hipoglicemia” deve ser sempre considerada. No
entanto, como a hipoglicemia por ocasião da
direção de um veículo é evento raro e de ocorrência significativamente influenciada pelo tipo
do diabetes e pelo tratamento instituído, a
extensão de restrições para todos os motoristas

Tabela 2
Incidência de hipoglicemia grave em usuários de insulina
nº de episódios por pessoa-ano
Diabéticos tipo 1 em uso de insulina
Diabéticos tipo 2 em uso de insulina 37(B)

0,31
0,18

Diabéticos tipo 1 14(B)

0,20

16

Diabéticos tipo 2 (B)
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0,00
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portadores de diabetes, em uso de insulina, não
tem sustentação avalizada por evidências científicas. É fundamental, portanto, a avaliação
individual caso a caso41(D).
Os novos medicamentos, os novos tipos de
insulina, os novos esquemas terapêuticos e o
auto-monitoramento da glicemia capilar com
aparelhos práticos e precisos estão permitindo
que o portador de diabetes controle satisfatoriamente os seus níveis de glicemia e possa
conduzir veículos com segurança42(D).
DIABETES

E MOTORISTAS PROFISSIONAIS

Acidentes de trânsito constituem uma importante causa de mortalidade, particularmente
quando caminhões e ônibus estão envolvidos.
Para cada motorista de caminhão morto,
morrem cerca de quatro outros usuários na
via10(B).

4 horas após direção contínua, não iniciando ou interrompendo a direção quando a
glicemia estiver abaixo de 70mg/dl, constitui
medida salutar na prevenção de acidentes
envolvendo estes profissionais31(D).
HABILITAÇÃO
PAÍSES

As normas para a habilitação como motorista de pessoas portadoras de diabetes nos
diferentes países são heterogêneas e, em alguns
casos, como nos EUA, cada estado tem legislação própria44(D). Na Europa, as normas se
tornaram mais rígidas enquanto que nos EUA
têm se tornado, progressivamente, mais flexíveis. Sociedades de Especialidade da Comunidade Européia recentemente propuseram
modificações para as normas ali vigentes45(D).
DIRETRIZES

Estudando-se as condições médicas de
motoristas de caminhão que se acidentaram
num período de quatro anos, encontrou-se uma
proporção maior de diabéticos43(B).
Motoristas portadores de diabetes que
exercem atividade remunerada na direção
veicular possuem maior risco relativo de acidente no trabalho em razão de, entre outras,
estarem sujeitos aos seguintes fatores: controlam veículos grandes, potencialmente mais
perigosos; transportam passageiros e/ou cargas
perigosas; passam a maior parte de seu tempo
dirigindo; viajam por longas distâncias; nem
sempre podem programar os horários das refeições; e têm dificuldade em seguir dietas10(B).
A realização de testes de glicemia capilar
1 hora antes de dirigir e aproximadamente
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DE MOTORISTAS

PORTADORES DE DIABETES EM OUTROS

PARA A AVALIAÇÃO E

ORIENTAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE
DIABETES QUE PRETENDAM SE HABILITAR
COMO MOTORISTAS OU RENOVAR A
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

A diretriz preconizada é a avaliação criteriosa
e individualizada caso a caso, devendo-se sempre considerar a maior exposição ao risco para
os candidatos a condutor de veículos destinados
ao transporte de cargas e passageiros. Apesar da
controvérsia existente na literatura, será de bom
alvitre, haja vista a possibilidade de diminuir
riscos, que o perito oriente o candidato a
condutor sobre a hipoglicemia41(D).
No futuro, estes candidatos, sobretudo
os com maior risco de hipoglicemia grave,
poderão ser encaminhados para centros
especializados em treinamento na prevenção
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e reconhecimento de episódios hipoglicêmicos34(B).
A habilitação para a direção veicular de pessoas portadoras de diabetes envolverá riscos
administráveis, e neste sentido o médico perito
examinador deverá obser var os seguintes
fundamentos:
• Portadores de diabetes tipo 2, bem controlados por dieta ou combinação de dieta e
antidiabéticos orais, têm baixo risco de
hipoglicemia grave e poderão ser considerados aptos para a direção de veículos de
qualquer categoria, sem restrições vinculadas a esta doença13(B).
• Diabéticos que necessitam de insulina, quando sob acompanhamento médico adequado,
bem controlados, sem eventos hipoglicêmicos nos últimos 12 meses, poderão ser
considerados aptos para qualquer categoria,
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com diminuição do prazo de validade do
exame pericial de saúde14(B).
• Deverão ser considerados inaptos temporariamente os condutores que apresentaram episódios de hipoglicemia grave, que
produziram perda de consciência nos últimos 12 meses 14(B) .
• Motoristas profissionais deverão ser orientados a realizar testes de glicemia capilar 1
hora antes de dirigir e, aproximadamente,
4 horas após direção contínua, não iniciando ou interrompendo a direção quando a
glicemia estiver abaixo de 70 mg/dl31(D).
• Quando na avaliação do motorista com
diabetes ficar evidenciado o diagnóstico
de formas graves de microangiopatia18(D),
macroangiopatia21(C) e/ou neuropatia5(B),
o perito determinará ao examinando o
definitivo afastamento da condução de
veículos automotores.
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Fluxograma para a Avaliação de Condutores e Candidatos a
Condutores de Veículos Automotores Portadores de Diabetes
Diabéticos que não
necessitam de insulina,
bem controlados
por dieta ou combinação
de dieta e antidiabéticos orais

Diabéticos que necessitam de
insulina, quando sob
acompanhamento médico
adequado, bem controlados,
sem eventos hipoglicêmicos
graves nos últimos 12 meses

Incluir a avaliação de
retinopatia, neuropatia, e
doenças cardiovasculares

Poderão ser considerados
aptos para a direção de
veículos de qualquer
categoria, sem restrições

Condutores que apresentaram
episódios de hipoglicemias
graves, que produziram
perda de consciência, nos
últimos 12 meses

Solicitar relatório do
clínico ou endocrinologista
que acompanha o tratamento,
sobretudo quando se tratar
de motorista que exerce
atividade remunerada
na direção do veículo

Poderão ser considerados
aptos para a direção de veículos
de qualquer categoria, com
diminuição do prazo de
validade do exame

Deverão ser considerados
inaptos temporariamente

Motoristas diabéticos portadores de grave e irreversível
microangiopatia, macroangiopatia e/ou neuropatia

Deverão ser considerados inaptos

Motoristas profissionais deverão ser
orientados a realizar testes de glicemia
capilar 1 hora antes de dirigir e,
aproximadamente, 4 horas após direção
contínua, interrompendo ou não
iniciando a direção quando a glicemia
estiver abaixo de 70mg/dl

Deverão ser orientados a:
• conservar permanentemente porções de
alimentos ricos em carboidratos de absorção
rápida em local de fácil acesso no seu veículo.
• evitar dirigir por ocasião da introdução ou
modificação das doses dos medicamentos
hipoglicemiantes.
• submeter-se a exames oftalmológicos
anualmente ou mais freqüentemente, se houver
indicação.

Este fluxograma não deve ser divulgado dissociado das evidências disponíveis ao longo da diretriz.
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